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1. Před zahájenínr jakélkoli revitalizelce, nebo věti!í o1rra,lv dornu rnusí samosprá-

va o svr3m záměru infornnovat přeldstilrlenslLrlo-upřelsní rozseth plánov,anjich
prací.

2. Na každ,cu opriavu bude vyrhotovena podrobnár pr<ljekíová dokutnetrtace, která
bude obl;ahrrvert detililní výplis potřebnéhcl mat,i:lriálrl,,,lýkaz^,týmrár.

3, Bude pr<lveden energetický audit, včetnč, vyhcttovení prŮkazu energeltické ná-
ročnosti budovti.

4. Dle projektu a energetickérho auditu bude vystavran štítek enelrgeticl.,é nár,cČ-

nosti bu<lovlt. V/souladu ser zákonenn o hclspo,Cirřerrí elnergií.
5. Dle projektové dokumentace (výka;l-výrněr) s;e plr]ry6,6" poptávlioi,,é řizení na

jednotlivá prácr: nezbytné pro dokorrčení díla rrikrrli na generálního dodavarte-
le.

6. Protože koordirrovat jednotlivé práce (ze,Jníci, střtlchaři, okna, rrplilštění a vý-

běr materiálu s;plňujícího protřebné pararnretry) burle relice náročné, rnusí jr:d-

notlivé saml]správy prostřednictvírrr přtlclstav,enst,va SBD (pře,clse,Ca př'eds;ta-

venstva, popř. místcr předselda pi'edstavenstva-rčlcrtr představerrstvil) porJepsat
mandátrrí srnlouvu s koordirrátorem kterli byl r,;chvzileln schftzí předstzlvelnstva.
Tato osclba bu<je za SBD ,lyhlašov,at výlrěro,vil ří;z,ení na všechrry prlrce, ktreré

budou nutne! plcdniknout prrr realizaci sl,avby Ďi 5{;1r7g§ních inver;tic a násleclně
koordinclvat jeclnotlirlé stavební dodávky. Přeclseclovri samospr;áv budou moci

navrhnout jeldnotlivé firmy, t<teré burlou ttrké cllleslÉrny a pok:ud budou chtít, tak

se moh()u výběrovélho řízení zúčarstnit. Koonjinátcr rovněž zajistlí koordinaci
příprav, díla, optimální finarncování invesIic, vť;r=tně dalších náležitostí, staveb-
ního povolení nevyjímaje.

7. úhradu za prá,c,i koordinátora si burle hrriadit kzlždé středisko z fon,Cu oprav. S
přesnýrrr financováním bude selznámeln předseder samosprráv'yl (samospráva,
členská schůze;).

B. Realizac;í této směrrrice se budclu šetřit finart,č;ní [lrostř"qlftrl jednotlivých druŽ-

stevníků a zlep,ší se kvaliter poptárvaných prací
9, stavba je v,elic;e živá a vše se rnuíjí oíx)ratir,rně řelšit, při špatně připraveném

projektu, ktený ve viitšině případů \,ypra()oval prolelktant firrny generÉrlniho do-

davatelel, irrvelstor ztrácí lkontroIu nad rozserhenr dila a vynakládanýrni PlrO-

středky. Této skuteč;nosti c;hceme zabránit
10.Na každé slavlrě bude stavební do;lor + koorclinátor bezperinosti prár:e určrený

předstatlenstvem.

l



Bez splněni těchto kritérií nebude prodepsirná smlcluva o dílo
s dodavlateIsk;ými fiirmami

Tolto rovněž platí pro jlž nozjednané akce. Pokud již vstoupil některý předseda
do vyjednávání s firmou, necht'vše přeruši. a pcllkud ,se mu budrru h!á,sit firmy
tak jirn sdě!i, že bude vyhlášencl nové výběrové řizlreni, prrdle této směrnice.

zltvěrečné ustar n oven l[

Předr;tavenstv<l družstva dne 31 , 1.2012 r;chválilrr piedlcl,ženou vnitřní směrnic;i
č.7l2C\12 .Tato vnitřní směrnice jel platná ode clne scl^r,lálení.


